
      
 

Gezocht: Fulltime Transportplanner 
 
Ben je geïnteresseerd om in een dynamische industrie en in een dynamisch en groeiend bedrijf je steentje bij te 
dragen aan het verder optimaliseren van de processen rondom de transportplanning en de transportplanning zelf, 
dan komen we graag met jou in contact!  
 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, enthousiaste allround medewerker voor 40 uur per week voor het 
versterken van de operatie van Rotom Nederland BV. Je werkzaamheden vinden plaats vanaf onze locatie in 
Maasbracht. 
 
Wat worden jouw taken? 
Jij houdt je in eerste instantie bezig met de orderintake en transportplanning. Concreet behelst dit de volgende 
taken: 

 Zorgdragen voor het verwerken van orders die binnenkomen; 

 Zorgdragen voor een correcte en effectieve uitvoering van de transportplanning, rekening houdend met lead 
times, voorraadlocaties en de route; 

 Mede zorgdragen dat de processen in het Bedrijfsbureau soepel verlopen en verder geoptimaliseerd worden; 

 Mede zorgdragen dat het transport binnen Rotom Nederland kosten efficiënt gebeurt; 

 Contact met transporteurs en klanten. 
 
Wat vragen wij van jou? 

 Een medewerker met een afgeronde MBO opleiding aangevuld met passende werkervaring of je beschikt over 
een HBO diploma, liefst in de richting van procesoptimalisatie / logistiek / transport; 

 De service naar onze klanten staat bij jou op nummer 1; 

 Je werkt graag in een hectische werkomgeving en presteert onder druk; 

 Sterke sociale en contactuele eigenschappen en een goede dosis overtuigingskracht; 

 Je hebt een klantgerichte en oplossingsgerichte aanpak; 

 We verwachten van je dat je accuraat werkt en dat je weet van aanpakken; 

 Je bent flexibel en neemt je verantwoording voor het juist afronden van de dagelijkse planning; 

 Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift; 

 Ervaring met een ERP systeem (bijv. Navision of MS Dynamics AX) is een pré; 

 Goede beheersing van Duits is een pré. 
 

Wie zijn wij? 
Rotom Europe is een toonaangevende internationale aanbieder van ladingdragers voor de supply chain actief in 
10 Europese landen met de hoofdvestiging in Son. Onze ambitie is het faciliteren en verbeteren van de supply 
chain van onze klanten door de juiste inzet van ladingdragers en het bieden van duurzame services en oplossingen 
waaronder verhuur, pooling en packaging recovery.  
 
Dagelijks zijn 500 enthousiaste medewerkers werkzaam, de groepsomzet is meer dan € 200 MLN per jaar. 
 
Onze kernwaarden zijn: kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en oplossingsgericht denken.  
 
  



 
 
Wat bieden wij? 

 Een salaris afgestemd op de kennis en kunde die jij meebrengt; 

 Een zelfstandige en afwisselende functie binnen een informeel team in een sterk groeiende internationale 
organisatie; 

 De mogelijkheid om een opleiding/cursus te volgen; 

 Een oplossingsgerichte organisatie met een no-nonsense, laagdrempelige bedrijfscultuur. 
 
Wil jij werken in een organisatie met internationale groeiambities? Stuur dan jouw CV eventueel aangevuld met 
een motivatie naar Eline van der Linden per email hrm@rotom.eu. Of neem voor meer informatie contact op via 
telefoonnummer 0499 491012. 

 
Meer info over Rotom Nederland B.V., zie www.rotom.nl. 
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